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 -محمدزاده، مردان )وزارت صمت( -مسجدی، سبزی، صفایی )سازمان برنامه و بودجه کشور(
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پور  عوض –منوچهری، عمرانی )سازمان جهاد کشاورزی بوشهر(  –گراوند )استاندار بوشهر( 

رجایی  –پور )شرکت آب و فاضالب استان بوشهر(  حمزه –)سازمان برنامه و بودجه بوشهر( 

 ای بوشهر( )شرکت آب منطقه

 دستور جلسه:

 های سازگاری با کم آبی استان بوشهر  بررسی برنامه

 مذاكرات:خالصه 

در ابتدای جلسه آقای دکتر سروش ضمن خير مقدم به کليه حضار محترم در جلسه خصوصاً استاندار محترم     

بوشهر و همراهان که از راه دور تشریف آوردند و تشکر از ميزبانی همکاران محترم در وزارت جهاد کشاورزی، به 

سازگاری با کم آبی بوشهر از چند ماه قبل تهيه شده و موضوع دستور کار جلسه پرداختند و فرمودند که برنامه 

جلسات بررسی آن نيز انجام شده و رفت و برگشتی نيز با دبيرخانه کارگروه ملی داشته است و اميدواریم که بتواند 

 ها باشد.  الگوی مناسبی برای سایر استان

ی محترم نيرو و جهاد کشاورزی و سپس جناب دکتر آقای گراوند استاندار محترم بوشهر ضمن تشکر از وزرا

هایی  استان بوشهر یکی از استان»های عضو کارگروه ملی فرمودند:  معاونين محترم آنها و سایر نمایندگان دستگاه

است که در بحث آب به شدت مشکل دارد ولی به لحاظ مجاورت با دریا همه تصور دارند استان مشکلی ندارد ولی 

لب هستيم، تابستان امسان، تابستان بسيار سختی بود و اميدواریم تصميمات خوبی در  ما کنار دریا هستيم و تشنه

های سازگاری دیده شده، گرفته شود و از آقای رجایی به عنوان دبير کارگروه   راستای بسته جامعی که در برنامه

های پيشنهادی در کارگروه  یب برنامهپيگير تهيه برنامه بودند و انشاءا... با تصو  کنم که فعاالنه، استانی هم تشکر می

 «.های شرب، کشاورزی و صنعت و ... به نتيجه مطلوبی برسيم. ملی سازگاری با کم آبی، بتوانيم در همه بخش

آبی استان را ارائه دادند و سپس حضار  های سازگاری با کم در ادامه جلسه آقای مهندس رجایی، گزارش برنامه

 باشد: د را ارائه فرمودند که اهم آنها به شرح زیر میمحترم نظرات و پيشنهادات خو
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 دكتر سروش:

گزارش جامع، کامل و ارائه خوبی بود و حاصل کار تيمی و تالش کارگروه استانی سازگاری با کم آبی بود و به نظر 

گذرد این گزارش انطباق خوبی با ساختار  بنده در طی مدت چند ماهی که از جلسات کميته تخصصی می

های سازگاری با کم آبی داشت و همه جوانب را در نظر گرفته بود و قطعاً با نظرات و پيشنهادات اعضای  نامهبر

 محترم بهتر خواهد شد.

 مهندس منوچهري:

های اصلی و تبخير را هم به سهم کشاورزی اضافه کنيم و  نباید سهم بخش محيط زیست و هدررفت در شبکه

های تعادل  درصد است. تاکيد ما هم بر طرح 48درصد نيست و حدود  46 درصد مصرف آب کشاورزی در استان

فایده خواهد بود و اثربخشی  های ما مجهز به کنتور نشوند همه زحمات دوستان بی بخشی است و تا زمانی که چاه

ایت های غيرمجاز و همچنين نصب کنتور، امکان جلوگيری از توسعه باغات و رع نخواهد داشت و بدون بستن چاه

 20288الگوی کشت را نخواهيم داشت. در بخش زراعت در قسمت آبهای سطحی امکان آبياری تحت فشار برای 

هکتار همين وضعيت را دارد و  14918هکتار از اراضی حاشيه رودخانه امکان پذیر نيست و در بخش باغات هم 

کنند ولی برای  کن استفاده می از آب شيرینباشد. در حال حاضر برای مزارع باز  دليل آن عدم امکان توليد برق می

 باشد. کن برای گلخانه می دهند و درخواست ما صدور مجوز آب شيرین گلخانه اجازه نمی

های غيرمجاز باید تعيين تکليف شود )فرم یک و فرم پنج( تا اراضی که تحت پوشش آنها هستند را بتوانيم  چاه

ها  عمده گلخانه  های شهری )در استان تصاص تسهيالت برای گلخانههای آبياری تحت فشار اجرا کنيم. اخ سيستم

 در شهر هستند( از محل تسهيالت روستایی و عشایری ضروری است.

 مهندس اكبري:

 ضمن خير مقدم به استاندار محترم و مدیران استانی نکات زیر را ارائه فرمودند:

ری شده است که بيشتر در قسمت زراعت های نوین آبيا درصد اراضی استان مجهز به سيستم 68حدود  -

هکتار بوده است و در  1188است و متوسط عملکرد ساالنه برنامه پنجم در استان بوشهر در این ارتباط 

که پس از حضور جناب  هکتار خواهد شد. 6888هم حدود  79هکتار و در سال  0148حدود  74سال 

نشان دهنده عزم خوب استان برای توسعه  آقای دکتر گراوند در استان رشد خوبی داشته است که

 های نوین آبياری است. سيستم

 4840حلقه چاه به  2240از  1041های مجاز در سال  در گزارش ارائه شده در بخش صدور مجوز چاه -

دهنده  های غيرمجاز نيز افزایش داشته و نشان رسيده است و همچنين چاه 78-71های  حلقه تا سال

 حوزه است.مدیریت ضعيف در این 

 آب خروجی از استان را باید در بيالن در نظر بگيریم. -

( 0/1وری در کشور حدود ) ( در صورتی که متوسط بهره80/1وری آب در استان خيلی ضعيف است ) بهره -

 باشد. می
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مشکل استان در بخش زراعت نيست چون اغلب اراضی استان مجهز به سيستم تيپ شده است و مشکل  -

درصد است. الگوی کشت نخيالت در بوشهر اقتصادی نيست و  08و راندمان آبياری زیر  باشد در باغات می

گرم به ازای یک متر مکعب آب است و باید سيستم آبياری باغات تغيير کند و  088وری حدود  بهره

همچنين اصالح رقم باغات صورت گيرد. پيشنهاد مشخص این است که با استفاده از منابع مالی استانی 

ل )استانداری به عالوه سهم آورده مردم( و منابع ملی )وزارت نيرو به عالوه وزارت جهاد کشاورزی( شام

 های آبياری در بازه زمانی سه ساله، تهيه شود. طرح اصالح باغات نخيالت و اصالح شيوه

های  مهدرصد پرت شبکه توزیع آب دارند که نيازمند تقویت برنا 68درصد شهرهای استان باالی  18حدود  -

 ها است. کاهش نشت و حمایت مالی از این برنامه

شناسی شود که خروجی  اثر گشت و بازرسی بر روی طرح تعادل بخشی تقریباً صفر بوده است و باید آسيب -

 شود چه بوده است؟ اعتباراتی که در بحث گشت و بازرسی هزینه می

ها و طی یک برنامه مدون چند ساله  انداریها با همکاری است انتقال کامل سبزی و صيفی به داخل گلخانه -

 اید؟ ها ممنوع کرده ها را برای گلخانه کن ضروری است. چرا استفاده از آب شيرین

 ریزی شود. تامين آب شرب، صنعت و گلخانه باید از آب دریا برنامه -

 مهندس مغانلو:

ها از  رف آبی سایر بخشدرصد( که نشان دهنده تامين مصا 18باال بودن مصرف در بخش آب شرب )حدود  -

 آب شرب است.

 ميزان هدررفت و پرت در شبکه توزیع آب در استان بسيار باالست. -

های بعد کمتر خواهد شد، آیا ميزان کاهش مصارف آب  و سال 74با توجه به اینکه اعتبارات در سال  -

 بينی شده است؟  بينانه پيش واقع

 و باید بررسی شود. ها بحث جدی است کن اثرات زیست محيطی آب شيرین -

 

 مهندس محمد زاده:

 شود. درصد می 1درصد دیده شده و اگر سهم عسلویه را کم کنيم حدود  1سهم صنعت در استان بوشهر  -

متر مکعب آب شرب در  21های صنعتی به استناد مصوبه مجلس، قانوناً  موظف هستيم حداقل  در شهرک -

 روز را تامين کنيم. شبانه

هرک صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی داریم که با استانداردهایی که حساب ش 28در استان حدود  -

ليتر در نظر گرفته شود، مقدار زیادی نياز آبی تامين نشده  0/8کردیم برای هر هکتار زمين صنعتی حدود 

 باشد. ليتر می 208ليتر در ثانيه نياز داریم، ولی آنچه که تامين شده حدود  618داریم. حدود 

 ه به مشکالت موجود الزم است تخصيص بيشتری از محل پساب به صنعت اختصاص داده شود.با توج -

 های صنعتی نيز استفاده شود. ها برای شهرک کن ضرورت دارد از آب شيرین -

 مهندس حاج رسوليها:
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سد استان را تمام کنيم، پروژه کنترل آب سطحی بيشتری نياز نيست و در عمل پتانسيل آن  1اگر همين  -

 وجود ندارد.هم 

 شود. های خروجی به دریا در بيالن دیده نمی آب -

 در تخصيص پساب به صنعت مشکلی وجود ندارد. -

 کنند.ای هم از اطالعات آنها استفاده میهای منطقههای گشت و بازرسی خيلی فعال هستند و آبگروه -

 نشده است. ها مربوط به قانون تعيين تکليف بوده و برداشت اضافهآمار صدور مجوز چاه -

 مهندس كشفي:

 19درصد آن هدر رفت واقعی و  10درصد است که  08متوسط آب بدون درآمد در استان بوشهر حدود  -

 درصد آن هدر رفت ظاهری است.

 درصد هدر رفت ظاهری است. 1/11درصد هدر واقعی و  12درصد است که  1/20در کشور حدود  -

کشور از آب دریا، بوشهر تنها استانی است که فاصله در مطالعات جامع تأمين آب نواحی ساحلی جنوب  -

توان کليه نياز آن را از دریا گيرد یعنی میکيلومتر قرار می 188کمی از دریا دارد و کل استان در محدوده 

 های اعتباری داریم.تأمين کنيم ولی محدودیت

های نوین دارند و ازی با روشحاشيه جنوبی خليج فارس خيلی بيشتر از ما برداشت آب از دریا و شيرین س -

 کنيم.ما ناچاریم برداشت کنيم اگر چه محيط زیست را تهدید می

مترمکعب در شبانه روز در مدار قرار خواهد گرفت ولی  480888ریزی انجام شده حدود با برنامه -

 های جدی ناشی از تغير نرخ ارز و تأمين آن بوجود آمده است.محدودیت

 

 

 دكتر ضيائيان:

 ش ارائه شده، خوب و منطبق با مباحث سازگاری با کم آبی بود.گزار -

ایم ولی هنوز کمبود سال گذشته جبران نشده درصد افزایش بارش داشته 26در استان بوشهر تاکنون  -

 است.

 کند.ها تأمين میکندرصد آب مورد نياز را از طریق آب شيرین 77امارات حدود  -

 کنند.کن استفاده میصد از آب شيریندر 48شهرهای ساحلی استراليا باالی  -

 ای جز تأمين آب از دریا نداریم.چاره -

 مهندس ابوالحسني:

توان آب انبارها را که سابقه ميليون مترمکعب آب خروجی از استان بازنگری شود و می 468درخصوص  -

 طوالنی در استان دارند احياء کنيم.

 های فاقد پروانه لحاظ نشده است.افزایش چاه -

 کردند.های فاقد پروانه افزایش پيدا نمیکردند چاههای گشت و بازرسی خوب عمل میگروه اگر -
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 مهندس عالئي:

هماهنگی بين مدیریت تأمين و تخصيص و مدیریت مصرف و تقاضا ضروری است و در این ارتباط باید  -

 حسابداری آب را فعال کنيم.

 های دیگر دیده شود.تانهای اسلزوم تحویل حجمی باید در این گزارش و گزارش -

 ها قابل اعتماد و به اندازه کافی نيست.داده -

 دكتر مسجدي:

 اطالعات خوبی در گزارش ارائه شد ولی در جهت اهداف سازگاری با کم آبی نبود. -

نتيجه کار مشخص نشده که آیا افت آبهای زیرزمينی متوقف شده یا خير؟ و آیا مصرف مدیریت شده  -

 است؟

 درصد افزایش بدهيم. 11تا  18بود که توليد آب و مصرف آب را  نتيجه گرفته شده -

 ای.های توسعههایمان را متناسب با سازگاری بدهيم نه برنامهباید برنامه -

توانيم پرداخت کنيم، لذا باید توسعه را محدود کنيم و سال آینده، نصف مبالغ تعهد شده را هم نمی -

 خودمان را سازگار کنيم.

ریزی کنيم و باید ببينيم ومان قابل تأمين نيست پس باید براساس منابع موجود برنامهميليارد ت 6918 -

 هایی که داریم استفاده کنيم.چگونه از ظرفيت

 دكتر سبزي:

 درصد است( 68کند. )استاندارد درصد از منابع آب تجدیدپذیر را استفاده می 91استان بوشهر  -

 ریزی هدایت کند.باید مصرف را به سمت آب قابل برنامهکارگروه ملی با جایگاه فرابخشی که دارد  -

درصد در بخش شرب مصرف دارد و برنامه جامعی برای تأمين  18درصد در بخش کشاورزی و  46استان،  -

 آب شرب ندارد.

ميليارد تومان اوليه شروع شد و  21و براساس مصوبات شورای عالی آب، طرح تعادل بخشی با  70در سال  -

رد تومان رسيد ولی باز هم اتفاقی صورت نگرفت پس باید مسائل و مسير گذشته را آسيب ميليا 688به 

 شناسی و اصالح کنيم.

 توسعه آب انبارها با مشارکت مردم تشویق شود. -

 با افزایش نرخ ارز که اتفاق افتاده در تأمين تعهداتی که دولت داشته مشکل داریم. -

 ميليارد تومان اختصاص داده شد. 1888، 79درخصوص تأمين آب شرب اضطراری هم در سال  -

 دكتر گراوند:

های سازمان  های خود را عوض کند و ما هم در استان حساسيت سازمان برنامه و بودجه باید کمی دیدگاه -

 برنامه و بودجه را در خصوص محدودیت منابع مالی در کشور را داریم.

 ی دارد.ساز اگر سد دالکی هم اجرا شود باز هم نياز به شيرین -

درصد مصرف شرب( و نظر  18شود )باال بودن  ویالها هم، در مصرف کلی در نظر گرفته می مصرف آب باغ -
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 ویالها، هزینه تمام شده پرداخت گردد. ما این است که در خصوص باغ

 باید برای تامين آب شرب مردم برنامه داشته باشيم. -

باید پای کار بياید، هنوز شيرآالت ما استاندارد  خواهيم سازگاری با کم آبی داشته باشيم صنعت اگر می -

تومان هزینه توليد آب شرب است و دریافتی  9888نيست و باید از آب محدود به درستی استفاده کنيم، 

 تومان است. 618فقط 

 باید کشاورزی را به محيط بسته و مدیریت شده ببریم. -

 دهيم. دهيم ولی به گلخانه نمی ی سوبسيد میها را اصالح کنيم، به آبياری غرقاب تعرفه برق گلخانه -

 های نوین آبياری ببریم. باید کشاورزی را از غرقابی به سمت روش -

 طرح نخيالت را وزارت جهاد کشاورزی پيگيری نماید. -

بر را  های گياهی کم آب ریزی استان، گونه پساب را جایگزین مصارف سبز شهری بکنيم و در شورای برنامه -

 ری تصویب کردیم.در فضای سبز شه

 شود. تر کامل شود از خروج آب دریا جلوگيری می اگر سدها سریع -

 بندي(: دكتر سروش )جمع

تر شود. مجموعه  تواند الگوی خوبی باشد و کامل انصافاً گزارش خوبی بود و سنگ بنای خوبی بود و می -

 ارگروه ملی ارائه شود.بررسی شود و به ک ای محدودتر  نظرات را به مهندس رجایی بدهيم و در جلسه

 شناسی نشده بود. گزارش خوبی بود ولی آسيب -

 تر( تر باشد )خالصه بندی پيشنهادات جمع -

 باشد. می 74های ارائه شده در چارچوب اعتبارات سال  برنامه -

 های قانونی را باز کنيم )پيشنهادات الزم ارائه شود(. حاال که پول نيست، گره -

 هيم.حسابداری آب را باید انجام د -

 استفاده بيشتر از پساب و تعرفه آن پيگيری شود. -

 ها باید پيگيری گردد. اصالح نرخ برق گلخانه -

 ها در خصوص آبياری تحت فشار و گلخانه بر این است که مصرف آب جدید ایجاد نکنيم. تمام سياست -

 مصوبات

 زمان مسئول پيگيري تصميمات

مطرح شده در جلسه پيشنهادات برنامه سازگاری با توجه به نظرات 

 مجدداً ارائه و نهایی شود.

دبيرخانه کارگروه با 

ای  همکاری آب منطقه

 بوشهر

 یک هفته

 
 


